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titelinformatie 

• Arend van Dam, illustraties Alex de Wolf 

• Hoe fel de zon ook scheen 

• ISBN 9789000371136 

• Veelvuldig bekroond kinderboekenschrijver, 

auteur van het Kinderboekenweekgeschenk 

2020. Hij zegt over zijn geschiedenisverhalen: 

“Schrijven is vragen bedenken. En vervolgens de 

antwoorden zoeken die bij die vragen horen. 

Schrijven is nieuwsgierig zijn. Daarom raak ik vast 

nooit uitgeschreven.”  

thema’s 

Tweede Wereldoorlog 

Nederland 

Olympische Spelen 1936 

Nederlands-Indië 

Goed en fout in de oorlog 

Jodenvervolging 

typering 

Alle belangrijke feiten over Nederland in de Tweede Wereldoorlog worden in 20 menselijke verhalen verteld. 

Er zijn verhalen van meneer Ouwehand (van de dierentuin), Anne Frank, Erik Hazelhoff Roelfzema, maar ook 

van Willem Mengelberg en Anton Mussert.  

Daarnaast zijn er enkele verhalen van onbekende mensen die echt leefden in die tijd. Deze geven een beeld 

van heel gewone mensen in de oorlog. Voor groep 6 en hoger. 

aanbevolen werkvorm 
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omvang en indeling 

• 80 bladzijden tekst voorzien van paginagrote illustraties, een Voorwoord en een Nawoord 

• 20 verhalen, voorzien van titel en vermelding van het beschreven historisch moment. Dit is handig bij 

gebruik in de klas: licht één verhaal er uit en koppel het aan een les wereldoriëntatie of geschiedenis. 

• Bijzonder sfeervolle illustraties van Alex de Wolf. De titelletters “Hoe fel de zon ook scheen” lijken 

door de schaduw van een echte zon van de omslag los te komen en de schutbladen bevatten een 

dubbele spread met strakblauwe lucht en vliegtuigdroppings tijdens de Bevrijding in 1945. 

• Uit het voorwoord blijkt waarom de cover en de schutbladen zo zonnig zijn: de schrijver had door de 

verhalen van zijn ouders en de grauwe foto’s uit die tijd als kind het idee dat het in de oorlog altijd 

slecht weer was. Dat was niet zo. Zo was ook lang niet alles zwart-wit, goed of fout. “Ook nu moeten 

we elke dag ons best doen om de vrede te bewaren”, besluit Arend van Dam zijn voorwoord. 

taalgebruik 

• Makkelijk te volgen taal. Oblong gedrukte bladzijden met twee kolommen maken het lezen ook 

aangenaam voor leerlingen die lange regels lastig vinden. 

• Veel uitdrukkingen die horen bij het “jargon” van deze periode: b.v. moffen, geallieerden, 

ondermensen, houzee, J of O in je persoonsbewijs. De betekenis wordt in context duidelijk of wordt 

gewoon uitgelegd. 

• De kinderen van Versteeg moeten onder de wol klonk het op Radio Oranje. In twee verhalen wordt 

eerst nieuwsgierigheid gewekt en daarna uitgelegd waar die zin op sloeg. 

• Controversiële onderwerpen: alle partijen in de oorlog komen aan bod. Dat is zeer geschikt voor 

gesprekken over oorlog en vrede, goed en fout, keuzes maken in moeilijke tijden, overleven als veel 

niet meer gaat zoals je gewend was, leven met herinneringen. Een verband leggen met actuele 

(wereld)gebeurtenissen zoals COVID19-pandemie is zeker een mogelijkheid. 
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